O

1994

Operatie Heerma

In het kabinet-Lubbers III hervormde CDA-staatssecretaris Enneüs Heerma de volkshuisvesting ingrijpend. In plaats van een centraal gestuurde massaproductie gaf hij ruimte aan vraaggestuurde spelers op de lokale woningmarkten. De woningcorporaties werden verzelfstandigd en kregen een
voorname rol, waaraan zij overigens niet tot ieders tevredenheid invulling gaven.
Heerma zal de geschiedenisboeken niet alleen

ting in de jaren negentig uit 1989 een integrale

ingaan als worstelende oppositieleider tijdens

beleidsvisie en zette die met gezag om in nieuw

stuursstijl. Via zijn politieke vrienden maakte hij

‘paars’, maar ook als de daadkrachtige bestuur-

beleid. De CDA-bewindsman maakte een einde

de corporaties duidelijk dat ze bij afwijzing van

Heerma’s bruteringsoperatie illustreert zijn be-

der die hij bewees te zijn als staatssecretaris

aan de rijksbemoeienis op het niveau van keu-

de deal wegbezuinigd zouden worden. De sector

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

kenkastjes en privatiseerde gemeentelijke wo-

ging overstag. Het akkoord werd getekend op

Milieubeheer tussen 1986 en 1994. Hij kwam uit

ningbouw en verhuur. De overheid moest over

een vrijdagnacht, in hotel Château Marquette,

een gereformeerd, Fries boerengezin en was na

beleidsplannen en toezicht gaan. Commerciële

aan de rand van Heemskerk, op de achterkant

zijn studie politicologie wethouder voor het CDA

verhuurders en woningcorporaties hadden vol-

van Heerma’s sigarendoos.
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